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Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl. 09.00–11.30  

 

 

Beslutande Eva Abrahamsson (M) MiMB Ordförande 

Mikael Andersson (-) BN 

Birgitta Albertsson (M) KS 

Britt Lindgren (C) ON 

Mikael Sternemar (L) SReh 

Ragnhild Selstam (M) UN 

Hans-Joachim Isenheim HSNN 

 

 

 

Närvarande ersättare Lena Linke (MP) ON 

Vivian Gustavsson (S) BN 

Ewa Ryberg (V) UN 

Ida Jakobsson HSNN 

 

 

Övriga deltagare Linda Sahlström, Folkhälsostrateg 

Pia Bergenholtz, Hållbarhetsstrateg 

Per Svensson, Chef för Näringsliv och utveckling 

 

 

 

  

Justering Protokollet justerat 2020-03-17 

Sekreterare    

 Linda Sahlström   

Ordförande    

 Eva Abrahamsson, Ordförande   

Justerare    

 Hans-Joachim Isenheim, Vice ordförande 

 

  

Anslagsbevis 
 

 

. 

Protokollet är justerat och förvaras på kommunkansliet. 
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§12 

Mötet öppnas 

 

§13 

Val av justerare 

Till att justera dagens protokoll väljs Hans-Joachim Isenheim.  

 

§14 

Genomgång av dagordning 

Ytterligare punkt läggs till på dagordningen, §23 Problematik kring kommunbilar.  

Dagordningen godkänns med tillägget.  

 

§15 

Kommunens måltidsverksamhet 

Hanna Brodén och Staffan Niemi från kommunens måltidsverksamhet presenterar sin verksamhet.  

Måltidsverksamheten har 30st tillsvidareanställda + 12 timavlönade, 6 tillagningskök och 4st 

mottagningskök.  

 

Måltidsverksamheten har som verksamhetsmål att införa cirkulär matproduktion genom att främja 

ekologisk och/eller närproducerad livsmedelproduktion och jobbar mycket med detta, främst 

matsvinn. Det främsta livsmedlet som köps in som närproducerat är kött från kustcharken. Jobbar 

med matsvinn i tre olika delar (före, under och efter servering). Har matsvinnsmätning varje månad. 

Har alltid ett vegetariskt alternativ. Inköp av lågsockrade produkter med så få tillsatser som möjligt 

är målet. Det serveras en medveten måltid i kommunen.  

 

Är med och kontinuerligt arbetar fram riktlinjer tillsammans med utbildningsförvaltningen för att ta 

fram riktlinjer för pedagogisk måltid.  

En förskola i Hunnebostrand har gått utbildning inom måltidspedagogik en förskola i Kungshamn 

är också intresserad av att jobba med detta.  

Under organiserade tillfällen så kan förskolebarnen få komma in i köket.  

 

Ser ett behov av ex. utbildning inom matsvinn etc. för att fortsätta utveckla verksamheten för 

hållbarhet och hälsa.  

 

Diskussion uppstår om att kunna ta vara på butikernas matsvinn, restaurangerna gör detta men finns 

svårigheter för kommunen p.g.a upphandling. Det uppstår även diskussion om det förekommer 

ökad mängd specialkost vilket inte måltidsverksamheten ser samt meddelar att för specialkost 

behövs intyg.   
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§16 

Utveckling av nuvarande miljöpris till hålbarhetspris 

Arbetsgruppen bestående av en representant från kommunstyrelsen och en från byggnadsnämnden, 

ordf. för rådet för hållbarhet och hälsa samt Hållbarhetsstrateg, har arbetat fram ett förslag till nya 

riktlinjer för ett Hållbarhetspris (tidigare miljöpris).  

Beslut 

Rådet för hållbarhet och hälsa beslutar att ställa sig bakom de nya riktlinjerna för hållbarhetspriset 

och skickar vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

 

§17 

Sveriges ekokommuner 

Sotenäs kommun går i vår med som observatörer i Sveriges ekokommuner i samband med att vi tar 

fram Hållbarhetsstrategi. Har då möjlighet att observera hur ett medlemskap ser ut under ett år.  

 

§18 

Glokala Sverige och Hållbarhetsstrategi 

Hållbarhetsstrategen informerar kort om hur processen kommer gå till i framtagandet av 

hållbarhetsstrategi. Sotenäs är nu med i Glokala Sverige och utbildning kommer ske 31 mars där 

Rådet för hållbarhet och hälsa, presidierna för nämnderna samt alla chefer är inbjudna för att få mer 

kunskap om de globala målen samt hur vi konkret ska jobba med målen.  

 

§18 

Översikt av källsorteringen i kommunens verksamheter 

Hållbarhetsstrategen presenterar översiktligt hur källsorteringen i kommunens verksamheter ser ut. 

Diskussion kring lägesbilden förs. I vissa fall behöver soprum byggas om men i vissa fall kan det 

finnas enklare lösningar med plank etc. Vid Sotenässkolan, som är det största köket, finns idag 

ingen källsortering, när Kalles Kaviar cup kommer dit på sommaren är många kritiska till 

avsaknaden av källsorteringen, ev. skulle tillfälliga lösningar kunna komma på plats. Diskussion 

förs även kring vikten av att involvera/informera personalen om hur avfallshanteringen ser ut. 

Cheferna bör informera om detta. Under våren kommer källsorteringsmöbler köpas in till 

kommunhuset för att öka källsorteringen, förhoppningen är att detta kommer att bli ett positivt 

exempel som kan spridas till övriga verksamheter. 

 

Hållbarhetsstrategen följer utvecklingen och återrapporterar.   
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§20 

Återrapportering UM, MC och BVC 

Folkhälsostrategen presenterar kort om Ungdomsmottagningens, Mödravårdscentralens samt 

Barnavårdscentralens verksamheter efter önskemål i föregående råd.  De flesta jobbar med sent 

förebyggande insatser så som kartläggning av levnadsvanor, samtalsstöd och samverkan med 

Familjecentralen för familjestöd.  

 

Folkhälsostrategen informerar även om en pilotinsats som VGR genomför. Om insatserna på den 

ordinarie vårdcentralen inte skulle räcka till deltar nu flera vårdcentraler i Västra Götaland i ett 

pilotprojekt med extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 

6 år till och med dagen då personen fyller 18 år. Resursförstärkningen består av 

psykologer/psykoterapeuter, socionom och medel till ytterligare en tjänst. Huvudinriktningen är 

korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp. Projektet finansieras av statsbidrag och 

kommer att utvärderas, innan ett eventuellt breddinförande i hela Västra Götalandsregionen. Detta 

finns idag i Munkedal och kallas UPH Munkedal (ungas psykiska hälsa). Det kan jämföras som ett 

steg emellan BUP, där dem har ångestskola etc. UPH tar även emot barn och unga som är skrivna i 

Sotenäs, vid behov slussas man vidare via VC.   

Länk för mer info: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-

avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/  
 

Diskussion om Ungdomsmottagningen håller stängt på sommaren förs och att dem inte får det 

enligt VGR:s krav- och kvalitétsbok. Folkhälsostrategen tar med frågan till UM.  

 

Diskussion kring den höga alkoholkonsumtionen uppstår. Vi bör sätta tidiga insatser för detta i ex. 

5:e klass. Får ha det i åtanke till folkhälsoinsatserna 2021.  

 

§21 

 

Kurser och konferenser 

Ordf., chefen för näringsliv och utveckling, hållbarhetsstrateg och folkhälsostrateg har varit på 

”Future and Welfare” där vi fick ta emot pris för årets Innovativa kommun 2020 för arbetet med 

symbioscentrum. Fokus under konferensen låg på utveckling och framtiden inom samhället och 

kommunerna. Dagarna var väldigt givande.  

 

Några representanter från Rådet för hållbarhet och hälsa har varit på ”Folkhälsoforum”. Det 

upplevdes viktigt att kunna inspirera varandra, och i övrigt var det en bra dag.  

Några goda idéer som togs upp:  

Mellerud: ungdomsråd bra (fick inte betalt men har med det på CV) frågor som berör ungdomar, 

väldigt bra där. Hade en budget 100tkr/år för att starta upp projekt. Rekryteringsprocess: vuxna som 

gick ut och informerade om detta, samlades in och intervjuades sen. Därefter fick man ihop 

ungdomsrådet.  

För att minska och motverka ANT- vanor behövs tidiga insatser och främjandet av goda 

skolresultat.   

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/ungas-psykiska-halsa---vardcentral/
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Ordf. och Vice ordf var på ”Fullföljda studier”. Hade önskat att dem fångade mer om ”hur: et” men 

vissa föredrag var väldigt bra.  

Diskussion uppstår om att i Sotenäs finns ett stegvis program för hur man bemöter skolkande elever 

etc. där man försöker fånga upp dem i tid.  

 

§22 

Rapporter och information om folkhälsa och hållbarhet i respektive 

nämnd 

KS: planering för hur folkhälsa och hållbarhet ska integrerats, svårigheter i att tänka för planering 

ex. 40-50år framåt.  

UN: Integrerar i deras befintliga målarbete men har med det.  

ON: folkhälsoperspektiv i TJU lyfta frågan i varje beslut, har inte tagit några nya mål men har några 

mål kopplat till detta.  

MiMB: prioritera mål om tobakstillsyn  

SReh: Fortsätter med solcellsel och ser över möjligheterna att recirkulera vattnet, annars jobbar dem 

mycket med folkhälsofrågor i stort. Det kan bli så vid pandemi att Tumlaren blir den anläggning 

som behöver stänga. 

BN: har lyft att vi ska ha folkhälsa- och hållbarhet i tanken vid beslut.  

HSNN: Anordnat Folkhälsoforum, pratat med föreningarna för att ta in synpunkter, Corona-viruset 

jobbar de mycket med nu. Blir en stor belastning på sjukvården. Mycket sjukvårdsmaterial som 

kommer från Kina så tiden får utvisa hur vi påverkas.  

 

§23 

 

Problematik kring kommunbilarna  

Det behövs en utbildning för förtroendevalda i hur (el)bilarna fungerar och används. Finns en 

problematik kring allt kring att boka kommunbil, till att veta hur länge man kan köra elbil etc. 

Måste få mer information om detta men även om tillgång på busskort och inarbeta ett tydligt 

kontinuerligt sätt att utbilda både förtroendevalda och tjänstepersoner för att det ska vara lätt att 

välja ett hållbart resesätt. Om vi ska klara av vår resepolicy bör även förtroendevalda kunna följa 

den.     

 

Rådet för hållbarhet och hälsa vill skicka vidare till Kommunstyrelsen för att lyfta frågan.  

 

Övriga frågor  

Inga övriga frågor tas upp. 

 

 

 

 


